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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ

Αχαρνές,15/05/2014
Αριθμ. πρωτ.:40100

ΣΥΜΒΑΣΗ

Στις Αχαρνές σήμερα 15 του μηνός Μαΐου, του έτους 2014, ημέρα Πέμπτη και ώρα 13:00 π.μ., στο Δημοτικό  

κατάστημα, οι κάτωθι υπογεγραμμένοι 

1. ο κος Παναγιώτης Ντούρος, με την ιδιότητα του Αντιδημάρχου Οικονομικών, που θα αποκαλείται  

εφεξής ο «ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ» και

2. ο κος Κων/νος Λαμπρακάκης, με Α.Φ.Μ 011535915, Δ.Ο.Υ.: Αχαρνών και αριθμό δελτίου ταυτότητας 

ΑΙ  588860/29-07-2010/Α.Τ.  Αχαρνών,  με  έδρα  στην  οδό  Αθηνών  8  &  Αν.  Βρεττού,  Αχαρνές  -  

Αττικής  που θα αποκαλείται εφεξής στην παρούσα ο «ΑΝΑΔΟΧΟΣ»,

 συμφώνησαν και συναποδέχθηκαν τα παρακάτω:

Ο πρώτος των συμβαλλομένων, με την ιδιότητα που παρίσταται, έχοντας υπόψη:

1. Την περ. γ’ της παρ. 2, του άρθρου 103, του Ν. 3463/2006.

2. Τις Διατάξεις της παρ. 2, του άρθρου 209, του Ν. 3463/2006.

3. Τις Διατάξεις της παρ. 4, του άρθρου 209, του Ν. 3463/2006, όπως αναδιατυπώθηκε με την παρ. 3 του  

άρθρου 22 

του Ν. 3536/2007.

4. Τις Διατάξεις της παρ. 13, του άρθρου 20, του Ν.3731/2008.

5. Τις Διατάξεις του άρθρου 83 του Ν. 2362/1995.

6. Τις Διατάξεις του άρθρου 58, του Ν. 3852/2010.

7. Τις Διατάξεις του Π.Δ. 28/1980.

8. Το με αριθμ. πρωτ. 1013/20-02-2014 της Δ/νσης Οικονομικών που αφορά στην ανάγκη υποστήριξης 
των Οικονομικών Υπηρεσιών στην εφαρμογή της αναλυτικής λογιστικής χρήσης 2014. 

9. Την με αριθμ.14/2014 μελέτη.
10. Την με αριθμ. Γ-148/06-02-2014 πρόταση ανάληψης υποχρέωσης.
11. Την με αριθμ. 228/2014 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής (ΑΔΑ: ΒΙΗ5ΩΨ8-ΖΜΔ), που αφορά 

στην  ψήφιση  πίστωσης  συνολικού  ποσού  18.450,00  €,  σε  βάρος  του  Κ.Α.  00-6142.014 

προϋπολογισμού εξόδων του Δήμου, οικονομικού έτους 2014.

12. Την  με  αριθμ.769/2014  και  με  αριθμ.  πρωτ.35449/02-05-2014  απόφαση  του  Δημάρχου,  για  τη 

διενέργεια των υπηρεσιών υποστήριξης στην εφαρμογή της αναλυτικής λογιστικής χρήσης 2014.

13. Το με αριθμ. πρωτ. 39020/13-05-2014 πρακτικό της Επιτροπής Αξιολόγησης Προσφορών.
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14. Την  με  αριθμ.865  και  με  αριθμ.  πρωτ.39342/14-05-2014  απόφαση  εκτάλεσης  Αντιδημάρχου  που 

αφορά  στην  απευθείας  ανάθεση  των  υπηρεσιών  υποστήριξης  στην  εφαρμογή  της  αναλυτικής 

λογιστικής χρήσης 2014, στον κο Κων/νο Λαμπρακάκη.

ΑΝΑΘΕΤΕΙ

στο δεύτερο των συμβαλλομένων «ΑΝΑΔΟΧΟ» τις υπηρεσίες υποστήριξης στην εφαρμογή της αναλυτικής 

λογιστικής χρήσης 2014, συνολικού ποσού 18.450,00 €, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 23%..

Ο «ΑΝΑΔΟΧΟΣ» αναλαμβάνει τις υπηρεσίες υποστήριξης με τους κατωτέρω όρους:

Ως συνολική τιμή συμφωνείται το ποσό των 18.450,00 €, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 23 %., το οποίο θα 

εξοφληθεί μετά την μετά την βεβαίωση εκτέλεσης των υπηρεσιών από την αρμόδια επιτροπή παραλαβή του  

«ΕΡΓΟΔΟΤΗ» που θα  συντάξει  και  το  σχετικό  πρωτόκολλο  και  την  έκδοση του  αντίστοιχου  Τιμολογίου 

Παροχής Υπηρεσιών από τον «ΑΝΑΔΟΧΟ».. 

Άρθρο 1.

Οι υπηρεσίες υποστήριξης στην εφαρμογή της αναλυτικής λογιστικής χρήσης 2014, περιλαμβάνουν:

• την αναλυτική καταγραφή της υφιστάμενης κατάστασης των κέντρων δημιουργίας κόστους στο 

Δήμο Αχαρνών, 

• την εκπαίδευση του εμπλεκόμενου προσωπικού στην εφαρμογή της αναλυτικής λογιστικής του 

Δήμου,

• τις συμβουλευτικές  υπηρεσίες στις εμπλεκόμενες υπηρεσίες κατά τη διαδικασία εφαρμογής της 

αναλυτικής λογιστικής, καθώς και

• την διαμόρφωση ετησίων οικονομικών καταστάσεων 2014 βάσει της αναλυτικής λογιστικής.

Άρθρο 2

Ως  χρόνος  εκτέλεσης  των  υπηρεσιών  υπολογίζεται  και  συμφωνείται  ρητά  ότι  θα  είναι  έως  την  

31/03/2015.

Άρθρο 3.

Ο  «ΑΝΑΔΟΧΟΣ»  δεν  έχει  το  δικαίωμα  μετά  την  υπογραφή  της  σύμβασης  να  μεταβιβάζει  ή  να  

εκχωρεί σε τρίτους τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις που προκύπτουν από την παρούσα σύμβαση εν μέρει ή  

εξ ολοκλήρου.

Άρθρο 4.

Ο «ΑΝΑΔΟΧΟΣ» βαρύνεται με όλες γενικά τις δαπάνες, φόρους, τέλη, κρατήσεις.

Άρθρο 5.

Τα στοιχεία της παρούσας σύμβασης που θα θεωρούνται ότι αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα και θα 

ισχύουν με τους υπόλοιπους όρους της είναι:

1.Η μελέτη.

2.Οι τεχνικές προδιαγραφές.
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3.Η προσφορά του «ΑΝΑΔΟΧΟΥ».

Ο «ΑΝΑΔΟΧΟΣ» δηλώνει ότι αποδέχεται ανεπιφύλακτα τους όρους της παρούσας σύμβασης.

 Η παρούσα συντάσσεται σε τέσσερα (4) πρωτότυπα αντίγραφα και υπογράφεται, όπως παρακάτω

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

         Για τον «ΕΡΓΟΔΟΤΗ»    Για τον «ΑΝΑΔΟΧΟ»
   Ο Αντιδήμαρχος Οικονομικών

Παναγιώτης Ντούρος         Κων/νος Λαμπρακάκης
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